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Wieści z Urzędu
Zwiększamy majątek miasta
Informujemy, że majątek miasta został powiększony o kolejną działkę
o pow.1618 m2 przy ul. Wschodniej.
Małgorzata Stępień-Przygoda
Burmistrz Miasta
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Pozyskane środki zewnętrzne przez Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej w roku 2013 (do września)
– 400 000 zł z PROW na remont CKiIO
– 100 300 zł z Rządowego Programu „Radosna Szkoła”
na utworzenie Placu Zabaw
– 19 920 zł z PROW na projekt „Pakiet promocyjny
dla Podkowy Leśnej”
– 12 748 zł z PROW na projekt „Czysta Podkowa”
– 125 000 zł z oświatowej subwencji ogólnej na doposażenie Zespołu
Szkół w Podkowie Leśnej

Utwardzenie nawierzchni na ul. Sarniej i uI. Cichej
Odbiór odpadów komunalnych
Zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów z terenu Podkowy
Leśnej w roku 2013 r. odbiór następujących odpadów:
zużyte RTV, AGD, gabaryty
(np. meble), chemikalia (resztki
farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin
i opakowań po nich, przepracowane oleje), opony, gruz (z drobnych remontów) odbędzie się
3 października 2013 r. poprzez
wystawienie przed posesję, po
wcześniejszym
obowiązkowym
zgłoszeniu telefonicznym do firmy
Eko-Hetman Sp. z o.o.
tel.: 22 729-98-98, 22 729-98-99.

We wrześniu br. wprowadzono Wykonawcę na ul. Sarnią (odcinek od
ul. Myśliwskiej do ul. Króliczej) oraz na ul. Cichą (odcinek od ul. Bukowej
do ul. Leśnej) w celu wykonania robót polegających na utwardzeniu nawierzchni w technologii tłuczniowej.
Na czas prowadzenia robót zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Termin zakończenia prac na ul. Cichej ustalono na 17 października, a ul. Sarniej na 4 listopada br.
ul. Sarnia
(fot. archium UM)

Odbiór odpadów zielonych (trawa, liście) odbywa się zgodnie
z harmonogramem w dni odbioru
podstawowych odpadów komunalnych. Odpady te należy zbierać
do własnych worków wytrzymałych
na rozerwanie o pojemności 60 l.
lub 120 l.
Katarzyna Kowalewska
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej

ul. Cicha
(fot. archium UM)

Trwa remont Centrum
Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich
przy ul. Świerkowej 1
Zakończenie prac remontowych
budynku planowane jest do
30 listopada 2013 r. W ramach prac
wykonywana jest izolacja termiczna ścian, sufitów podwieszanych
i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (bez
kotłowni). Zakres prac obejmuje

również przebudowę węzła sanitarnego i pomieszczenia gospodarczego, dostosowanie obiektu dla
potrzeb osób niepełnosprawnych
(łazienka i podjazd). Ponadto dzięki
przebudowie poprawi się funkcjonalność pozostałych pomieszczeń
sanitarnych i pomieszczenia gospodarczego.
Zostanie też wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna. W zakres
prac wchodzi również wymiana sufitów podwieszanych, wykonanie
okładzin ścian wewnętrznych z płyt
kartonowo-gipsowych oraz wymiana instalacji elektrycznej.
Zakres prac nie obejmuje sali widowiskowej z wyjątkiem wymiany
instalacji centralnego ogrzewania.

Remont dachu
Urzędu Miasta
Zakres prac obejmuje:
- demontaż starego pokrycia z eternitu i wykonanie nowego pokrycia z blacho-dachówki (wzór i kolorystyka uzgodniona z Konserwatorem Zabytków);
- wymiana części konstrukcji dachu, części zniszczone krokwi, deski okapu, murłaty i płatwie;
- zabezpieczenie środkami bio
i ognioochronnymi;
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- wykonanie izolacji z wełny mineralnej grubości 20 cm;
- przemurowanie kominów powyżej połaci dachu z cegły klinkierowej
w kolorze cegły naturalnej;
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy lakierowanej w uzgodnionej kolorystyce;
- wykonanie orynnowania z elementów systemowych w uzgodnionej
kolorystyce;
- wykonanie włazu dachowego oraz wstawienie okien połaciowych
z szybą termiczną.
Zakończenie prac planowane jest na początek października 2013 r.
Hanna Stefankiewicz
Referat Inwestycji

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku gminy
zobowiązane są do odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców. Warunkiem odbioru od Państwa odpadów komunalnych było złożenie w terminie do 31 marca 2013 roku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należało
wykazać rzeczywistą liczbę osób zamieszkałych w danej nieruchomości
i sposób gromadzenia odpadów.
Stawki obowiązujące na terenie miasta podjęte przez Radę Miasta
wynoszą 10 złotych od mieszkającej osoby – przy segregacji odpadów
oraz 30 złotych – przy braku segregacji odpadów.
15 września br. upłynął termin uiszczania opłaty za pierwsze trzy miesiące odbioru odpadów komunalnych (lipiec, sierpień, wrzesień), którą
można wpłacać w systemie miesięcznym lub trzymiesięcznym z zachowaniem niżej podanych terminów:
do 15 marca danego roku (za miesiące: styczeń, luty, marzec),
do 15 maja danego roku (za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec),
do 15 września danego roku (za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień),
do 15 listopada danego roku (za miesiące: październik,
listopad, grudzień).
Opłaty za odpady należy uiszczać gotówką w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej nr: 43 1240
5918 1111 0000 4909 0851, tytułem: opłata za odpady, imię i nazwisko
właściciela oraz adres nieruchomości. Opłatę należy uiścić bez wcześniejszego wezwania. Urząd Miejski nie będzie wystawiał i przesyłał
faktur do mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
bez wcześniejszego wezwania.
Maria Ostrowska
Kierownik Referatu Finansowego

Przetargi ogłoszone
we wrześniu 2013 roku
1. Przebudowa ulicy Bluszczowej
w Podkowie Leśnej
Przebudowa obejmuje wymianę
istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego na kostkę brukową
betonową. Ze względów na bezpieczeństwo pieszych w projekcie
przewidziano wydzielenie chodnika oraz zapewnienie miejsc dla postoju pojazdów.
2. Zaprojektowanie i budowa
szkolnego placu zabaw w ra-mach rządowego programu
„RADOSNA SZKOŁA” dla Zespołu Szkół – Samorządowa Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów
Warszawy w Podkowie Leśnej.
3. Wykonanie umocnienia rowu
melioracyjnego Rs11/19 na
odcinku od ulicy Brwinowskiej
do ulicy Głównej w Podkowie
Leśnej – I etap realizacji
- odcinek od ulicy Głównej do
cmentarza o długości 109m
(hm 6+60-7+69)
4. Remont i budowę chodnika na
ul. Myśliwskiej na odcinku od
ul. Miejskiej do ul. Wiewiórek.
Barbara Bogusz
Referat Gospodarki Miejskiej

Wymiana dowodów osobistych wydanych w 2003 roku
Uprzejmie informujemy, że w 2013 r.
tracą ważność dowody osobiste
wydane w 2003 r. Na awersie dowodu osobistego jest data ważności dokumentu. Osoby posiadające
dowody osobiste wydane na czas
nieoznaczony nie muszą ich wymieniać.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć na
30 dni przed końcem daty ważności poprzedniego dowodu. Do
wniosku należy dołączyć dwie
aktualne fotografie (lewy półprofil). Za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się opłaty. Wniosek
należy złożyć osobiście w Urzędzie
Miejskim. Informacje dotyczące
wymiany dowodu osobistego można uzyskać pod numerem telefonu
22 759 21 15.
Halina Sławecka

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
12 września 2013 roku rusza już po raz kolejny akcja szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Podkowy Leśnej.
Osoby objęte akcją szczepień to mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat oraz
kobiety, które ukończyły 60 lat.
Po zwróceniu się do dwóch Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej znajdujących się na terenie miasta, akcję szczepień będzie przeprowadzał NZOZ BASIS z siedzibą przy ul. Błońskiej 46/48 w Podkowie
Leśnej. Należy jednak pamiętać, że liczba dostępnych szczepionek
jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszenia. Akcja zakończy się
30 listopada 2013 roku.
Maria Górska
Sekretarz Miasta

Ważne dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
Na wniosek Ministerstwa Gospodarki przekazujemy ważną informację
dotyczącą wpisów do ewidencji działalności gospodarczej: jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców – osoby fizyczne jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest
BEZPŁATNY. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą
w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę
komercyjną, nie związaną z CEIDG.

Dyżury członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Członkowie Komisji pełnią dyżury w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca w godz. 15 - 16 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48. Najbliższe terminy dyżurów,
na które zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozmową na temat problemu uzależnień lub przemocy w rodzinie to: 7 października,
4 listopada, 2 grudnia.
Osobą do kontaktu z GKRPA jest pełnomocnik Małgorzata Niewiadomska
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, pokój nr 7
lub pod nr telefonu: 22 759 21 16; mail: gkrpa@podkowalesna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,
że od początku września br. mieszkańcy Podkowy Leśnej, ubiegający
się o świadczenia rodzinne, mogą składać odpowiednią dokumentację na okres zasiłkowy 01.11.2013- 31.10.2014 r., a osoby uprawnione
do alimentów na okres zasiłkowy 01.10.2013 – 30.09.2014 r..
Zapraszamy w godzinach pracy OPS, tj. od poniedziałku do piątku,
w godz. 08.00-16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać także
pod numerem telefonu 22 729 10 82 lub na stronie internetowej OPS:
http://ops.podkowalesna.pl.

Kontrola przyłączy
Urząd Miasta w Podkowie Leśnej rozpoczął we wrześniu kontrolę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
Katarzyna Kowalewska
Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej
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Informacje Rady
Miasta Podkowy Leśnej
27 czerwca 2013 r. na XXXII posiedzeniu Rady Miasta Podkowy
Leśnej radni miasta jednogłośnie
(13 głosów „za”) udzielili Pani
Burmistrz Małgorzacie StępieńPrzygodzie absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2012 rok.
Oprócz udzielenia absolutorium
Pani Burmistrz radni przyjęli uchwały w następujących sprawach:
• wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej
z uwzględnieniem rozbudowy
i modernizacji szkoły” (uchwała
nr 156/XXXII/2013),
• ogłoszenia tekstu jednolitego
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Podkowa Leśna (uchwała
nr 157/XXIII/2013),
• zmiany uchwały nr 8/II/2010
z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania składów
osobowych komisji Rady Miasta
Podkowy
Leśnej
(uchwała
nr 158/XXXII/2013),
• zmiany uchwały Nr 153/XXXI
/2013 Rady Miasta Podkowy
Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Miasta Podkowa Leśna (uchwała
nr 159/XXXII/2013).
Uchwała Rady nr 156/XXXII/2013
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego,
dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej
z uwzględnieniem rozbudowy
i modernizacji szkoły” rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
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Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2013 r. została unieważniona z powodu
braku podstaw prawnych uprawniających Radę do jej podjęcia.
Zmiana uchwały Rady nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy
Leśnej podyktowana była rezygnacją radnej Anny Łukasiewicz i radnego Zbigniewa Bojanowicza z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta.
Natomiast zmiana uchwały Nr 153/XXXI/2013 z dnia 13 czerwca
2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta
Podkowa Leśna dotyczyła kwestii technicznych, nie powodujących
zmian w wykonywaniu tej uchwały.
Treść wszystkich uchwał przyjętych przez Radę Miasta Podkowy Leśnej
dostępna jest na stronie www.bip.podkowalesna.pl oraz w Urzędzie
Miasta, pokój nr 1.
Radni miasta zapraszają mieszkańców miasta na swoje dyżury, podczas
których można zgłaszać im swoje uwagi, wnioski i problemy. Dyżury
odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach od 17.00 do 18.00
w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji
kultury za I półrocze 2013 roku znajduje się na stronie BIP Podkowy
Leśnej.
Anna Lorens
Biuro Rady Miasta

LEADER PROW 2007-13
w Podkowie Leśnej i Brwinowie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” kończy
5. rok działania. Przygotowujemy się do kolejnego rozdania środków unijnych aby także po 2014 r gminy, mieszkańcy, instytucje,
stowarzyszenia i przedsiębiorcy z naszego obszaru mogli korzystać
z unijnego wsparcia. Planujemy rozszerzenie LGD o Milanówek aby
całe Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów było objęte działaniami
LEADER-a. Zapraszamy do konsultacji aktualizacji naszego LSR (więcej
informacji na stronie stowarzyszenia www.zielonesasiedztwo.org.pl
oraz w biurze LGD).
Przed nami ostatnie nabory na dotychczasowych zasadach. Mieszkańcy
obu gmin mogą pozyskać środki unijne za naszym pośrednictwem.
Najbliższy nabór zaplanowaliśmy od 8 do 21 listopada 2013r. Mamy
do rozdysponowania ponad 800 000,00zł (w tym ok. 300 000,00 zł na
tzw Małe Projekty, 146 000,00zł na działania skierowane dla mikroprzedsiebiorców oraz 218 000,00zł z tzw „powracających” środków na
inwestycje z Odnowy Wsi planowane w gminie Brwinów).
Zapraszamy na szkolenia w dniach 5 i 6 listopada i indywidualne konsultacje do biura LGD (uwaga, co najmniej do listopada Biuro jest prze-

niesione do CKiIO, ul Lilpopa 18
w Podkowie Leśnej, czyli do Kasyna).
Dofinansowanie ma charakter refundacji. Część środków beneficjenci zapewniają jako wkład własny finansowy, część jako wkład
niefinansowy np. poprzez pracę na
rzecz realizowanego projektu.
Anna Łukasiewicz
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD
„Zielone Sąsiedztwo”

w wykonaniu ich uczestników. Młodzież przygotowuje samodzielnie płytę hip-hopową pt. „Leśny
rap”, nagrywając własne teksty i tworząc muzykę,
a w listopadzie zaprosi fanów tego gatunku muzycznego na koncert. Dwie grupy młodych kobiet
organizują „Makatkę na latka”, czyli warsztaty wyszywania makatek w podkowiańskich kawiarniach
zakończone wystawą i „W śpiewie moc”- warsztaty śpiewu białego
z koncertem. Grupa mieszkańców, która chce przybliżyć podkowianom
twórczość plastyczną Beaty Nehring i postać jej ojca, Henryka Witaczka,
twórcy marki „Polski Jedwab” proponuje udział w warsztatach malowania na jedwabiu, a 9 grudnia zaprasza do Pałacyku
Kasyno na wystawę i czytanie pamiętników artystki
w wykonaniu J. Szczepkowskiej. Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny.
Agnieszka Wojcierowska

GRUDTVIG w Podkowie Leśnej
W ostatnim tygodniu sierpnia w Centrum
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich odbyły się
warsztaty questingowe dla 10 osób w wieku
50+ z Portugalii, Włoch, Grecji, Słowenii oraz Danii. Celem spotkania
było przekazanie wiedzy dotyczącej questingu jako nowoczesnego
narzędzia poznawania i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego
(„Questing- a new way of recognition and promoting of local heritage“).

Mieszkańcy tworzą kulturę!
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich bierze udział w Programie Narodowego Centrum
Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy
lokalne 2013”. Dzięki temu uzyskaliśmy unikalną szansę sfinansowania ze środków zewnętrznych
wydarzeń kulturalnych zaproponowanych przez samych podkowian. Z pomocą socjologa przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb
kulturalnych społeczności lokalnej
i ogłosiliśmy konkurs na najciekawsze oddolne inicjatywy kulturalne.
Zostaną one sfinansowane prawie
w całości (95 %) ze środków NCK.
29 września Środowiskowy Dom
Samopomocy zapraszał do Pałacyku
Kasyno na Piknik Integracyjny
„Kultura bez barier”, z warsztatami wikliny papierowej, tworzenia
instrumentów perkusyjnych, tańcami w kręgu i wystawą prac plastycznych uczestników zajęć w ŚDS.
„Kiosk ruchu” to międzypokoleniowe warsztaty teatru ruchu, które
zwieńczy 16 listopada spektakl

Każdy uczestnik mógł
wnieść do przedsięwzięcia własne umiejętności i wykorzystać
swoje mocne strony:
dobrą znajomość jęGrupa questingowa (fot. Archiwum CKiIO)
zyka angielskiego, programów graficznych, talenty plasty-czne, itp. Część merytoryczną
warsztatów poprowadziła Karolina Likhtarovich – doświadczona trenerka questingu, mieszkanka Podkowy Leśnej.
Warsztaty uzyskały dofinansowanie z programu LLP Grundtvig skierowanego do osób, które chcą rozwijać swoje hobby, zainteresowania,
szukają nowych pomysłów na rozwój osobisty.
Oprócz udziału w zajęciach warsztatowych, uczestnicy poznali historię i zabytki Podkowy Leśnej oraz okoliczne Muzea: Iwaszkiewiczów
w Stawisku, Motoryzacji, Matecznik Mazowsze, a także Ogród Rzeźb
Juana Soriano, odwiedzili również Warszawę. Poza tym aktywnie
uczestniczyli w wieczorku tanecznym na tarasie Pałacyku, wykonali mini-witraże w pracowni ARTEFAKT Anny i Piotra Łukasiewiczów,
a przede wszystkim ... ułożyli quest „The Birdy Podkowa Leśna“ („Ptasia
Podkowa“), który został zaprezentowany publiczności na spotkaniu
podsumowującym projekt. Tekst questu znajduje się na stronie CKiIO
(ckiopodkowa.pl).
Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy!
Barbara Potkańska
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Trzecia Młodość Aidy

Filharmonię czas zacząć!

15 września zakończyła się realizacja projektu „Trzecia Młodość
Aidy”, organizowanego przez Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w przestrzeni zabytkowej
Willi Aida, udostępnionej dzięki
uprzejmości Tadeusza B. Iwińskiego
– jej właściciela. W ramach projektu odbyły się trzy koncerty w wykonaniu wybitnych muzyków, a występom każdorazowo towarzyszyła
wystawa fotografii. Cykl przyciągnął
wielu widzów – łączna frekwencja przekroczyła 700 osób. Projekt
został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Oś IV Leader UE.

13 października rusza nasza Filharmonia. Rozpoczniemy koncertem
„wpisanym” w Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro. Usłyszymy przepiękne i nadal „żywe” piosenki kabaretów i teatrzyków muzycznych
z lat 20. i 30. ubiegłego wieku wykonane przez uczniów Średniej Szkoły
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zapraszam zatem na
koncert „LATA MIJAJĄ, PIOSENKI ZOSTAJĄ” – nasz podkowiański Pałacyk
cały będzie tego dnia w piosenkach retro.

„TANGO RETRO”
(fot. Agnieszka Wojcierowska)

A 10 listopada, w przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości zapraszam na wielki koncert pieśni i piosenek patriotycznych. Wykonawcami będziemy my WSZYSCY!
Oczywiście z pomocą niezawodnego w tej dziedzinie zespołu
z Pałacu Młodzieży z Warszawy.
24 listopada przyjadą do nas podhalańscy górale z tańcami,
śpiewem i opowieściami o głośnym „Redyku Karpackim”, który wędrował od Rumunii, przez Słowację, Ukrainę i Polskę do
Czech wiosną i latem tego roku. A później już zawita do nas
grudzień i świąteczny czas Bożego Narodzenia. Zapraszam
8 grudnia na przedświąteczne zabawy przy choince, opowieści
„różnej treści”, robienie choinkowych ozdób i zabawek. Nie zabraknie i słodkości na świątecznym stole.
A może i Wy coś smakowitego przyniesiecie?
Czekam na Was w Pałacyku.
Yasmina Strzelecka

Włodzimierz Borowski. Dialogi

„LIRYKA I EKSTAZA”
(fot. Agnieszka Wojcierowska)
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29 listopada, w piątek, o godz. 19.00 w Galerii Kasyno CKiIO odbędzie się
spotkanie poświęcone sylwetce twórczej Włodzimierza Borowskiego,
jednego z najważniejszych polskich artystów powojennych, mieszkańca Brwinowa (Borek). Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa, która obejmie prace z dojrzałego okresu jego twórczości, zrealizowane
wspólnie z innymi artystami, takimi jak Janusz Bałdyga, Koji Kamoji,
Andrzej Mitan. Na początku lat 70. Borowski zaniechał tworzenia dzieł
sztuki jako materialnych przedmiotów przenosząc swoją twórczość
w sferę pojęciową. Realizował wówczas projekty podważające tradycyjny wizerunek artysty jako źródła znaczeń i poszukujące metod
nawiązywania twórczego dialogu z innymi artystami oraz odbiorcami. Kuratorem projektu jest Paweł Polit – autor tekstów o sztuce,
nauczyciel akademicki, do 2011 roku kurator programu Audytorium
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, a od 2011 roku
kierownik Centrum Muzeologicznego w Muzeum Sztuki w Łodzi.
Sylwia Krzemianowska CKiIO

Rozpoczynamy kolejny,
uniwersytecki rok.
Dołącz do grona słuchaczy!
PROGRAM SEMESTRU XVI (jesiennego) 2013/2014
październik
2.10.13, środa,

g. 11.00,

Długie życie jako wartość – Dr Zofia Zaorska

9.10.13, środa,
g. 11.00,
		

Film i Magia – o filmach Romana Polańskiego i Wojciecha Kilara,
czyli jak budujemy muzyką magię kina. – Igor Pogorzelski

16.10.13, środa,

g. 11.00,

Wykład dotyczący demokracji lokalnej (we współpracy z TPMOPL)

23.10.13, środa,

g. 11.00

Bezpieczne finanse seniora – Paulina Podwika

23.10.13, środa,

g. 14.00-18.00 Warsztaty I grupa

24.10.13, czwartek, g. 10.00-14.00 Warsztaty II grupa (we współpracy z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW)
30.10.13, środa,

g. 11.00,

Marek Leykam (1908-1983) - architekt niezłomny. – Tadeusz Barucki

g. 11.00,

Moja planeta bez elektrośmieci – Anna Batorczak

listopad
6.11.13, środa,

13.11.13, środa,
g. 11.00,
		

Pod Raszynem, Lipskiem i … Pod Blachą
Wykład wyjazdowy do Zamku Królewskiego

19.11.13, wtorek, g. 17.30,

KLUB PODRÓŻNIKA

20.11.13, środa,

g. 11.00,

Etykieta - różnice kulturowe – Dr Elżbieta Potocka

27.11.13, środa,

g. 11.00,

Profesor Jan Czochralski i jego odkrycia – Prof. dr hab. Marian Grynberg

grudzień
4.12.13, środa
g. 11.00,
		

Czy wiesz co jesz? – refleksja antropologiczno-kulinarna
– Ewa Smuk-Stratenwerth

11.12.13, środa
g. 11.00,
		

Konstantyn Wielki czy Konstantyn Święty? Edykt Mediolański – próg do
chrześcijańskiej Europy. – Daniel Artymowski

17.12.13, wtorek

g. 17.30,

KLUB PODRÓŻNIKA

18.12.13, środa

g. 11.00,

Wagner i Verdi – giganci opery - w dwusetną rocznicę urodzin – Józef Kolinek

8.01.14, środa

g. 11.00,

Wykład reumatologa – Dr Elżbieta Karpowicz

15.01.14, środa

g. 11.00,

Sztuka w przestrzeni miejskiej – Anna Zagrodzka-Leśniewska

styczeń

21.01.14, wtorek, g. 17.30,

KLUB PODRÓŻNIKA

22.01.14, środa,
g. 11.00,
		

Polskie badania wykopaliskowe w Egipcie – Prof. Andrzej Niwiński
(we współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW).

29.01.14, środa,

Zakończenie semestru

g. 11.00,

Zapraszamy na zajęcia dodatkowe: Klub Brydżowy, zajęcia teatralne, komputerowe, językowe, gimnastyczne,
nordic-walking, basen.
Więcej informacji: 22 758 94 41, 22 729 13 84 uniwersytet@ckiopodkowa.pl, www.ckiopodkowa.pl
Czesne semestralne: 60 zł, wpisowe dla nowych słuchaczy 20 zł, wstęp jednorazowy na wykład 8 zł.
PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE.
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Oferta zajęć stałych 2013/2014

Baba Duu (dzieci 4 mies.-18 mies.)
Instruktor: Aleksandra Tkaczyk
wtorek, godz. 16.00-16.45
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: 10 września
Muzyczna Kraina (dzieci 1-4 lat)
Instruktor: Magda Ślązakowska
poniedziałek, godz. 10.30-11.30
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: 9 września
Orkiestra Bum Cyk Cyk (dzieci 4-12 lat)
Instruktor: Aleksandra Tkaczyk
wtorek, godz. 17.00-17.45, 18.00-18.45
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: 10 września
Indywidualne lekcje gry na gitarze i pianinie
Instruktor: Lidia Rolek
Terminy: do ustalenia z instruktorem.
ul. Świerkowa 1
Start: wrzesień
Indywidulane i grupowe warsztaty gitarowe
Instruktor: Tomasz Szczepaniak
Terminy: do ustalenia z instruktorem.
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: wrzesień
Taniec dla dzieci i młodzieży (8-14 lat)
Instruktor: Magda Domagała
wtorek, godz. 16.30-18.00; ul. Świerkowa 1
Start: 5 listopada
Taniec dla dorosłych
Instruktor: Tomasz Jasiński
wtorek, godz. 19.00-21.00,
czwartek, godz. 19.00-21.00
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: 3 września
Plastyka dla dzieci (6-10 lat)
Instruktor: Anna Luiza Juśkiewicz
piątek, godz. 17.00-18.30; ul. Lilpopa 18
Start: 5 października
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Nowe Formy Sztuki (od 8 lat)
Instruktor: Maja Piotrowska
czwartek, godz. 16.00-20.00; ul. Świerkowa 1
Start: 3 października
Zajęcia modelarskie
Instruktor: Wiesław Sierociński
poniedziałek, godz. 17.00-20.00; ul. Świerkowa 1
Start: listopad
Pracownia Wiedzy Zbędnej (dzieci 8- 14 lat)
Instruktor: Tomasz Acher
środa, godz. 16.30-18.00; ul. Świerkowa 1
Start: listopad
Karate dla dzieci (6-12 lat)
Instruktor: Maciej Szcząchor
wtorek, godz. 18.00-19.00
czwartek, godz. 17.30-19.00
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: 10 września
Joga dla dorosłych
Instruktor: Anna Kalicy
poniedziałek, godz. 18.30-20.00,
środa, godz. 18.30-20.00,
czwartek, godz. 9.00-10.30
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: 9 września
Tai-Chi dla dorosłych
Instruktor: Kinga Klaś Pupar, Zbigniew Pupar
poniedziałek, godz. 20.00-21.30,
środa, godz. 20.00-21.30
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: 2 października
Gimnastyka (nie tylko) dla seniorów
Instruktor: Justyna Liberadzka
wtorek, godz. 10.00, piątek godz. 8.30
Pałacyk Kasyno, ul. Lilpopa 18
Start: 3 września

Noc w bibliotece
Gruzja – piękno i nostalgia gór

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 10.30 – 18.30
Wtorek 10.30 – 14.30
Środa 10.30 – 19.00
Czwartek 10.30 – 18.30
Piątek 10.30 – 18.30
Sobota 10.30 – 14.30
email:
wypozyczalnia@mbp-podkowalesna.pl
rezerwacja@mbp-podkowalesna.pl
www.mbp-podkowalesna.pl

Gruzja 2010

Na spotkania Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dorosłych zapraszamy
do siedziby Biblioteki podkowiańskiej
ul. Błońska 50 w każdą środę
o godz. 17.00
JUBILEUSZ DYSKUSYJNEGO KLUBU
KSIĄŻKI
21 września 2013 r. odbyło się
spotkanie z wybitnym pisarzem Józefem Henem - organizowane
z okazji 90. urodzin Autora, który
zaszczycił swą obecnością, obchodzący 5. rocznicę powstania, działający przy Bibliotece podkowiańskiej Dyskusyjny Klub Książki
PRZYPOMINAMY o trwającym do
31 grudnia 2013 r. konkursie na recenzję.
Regulamin konkursu:
www.mbp-podkowalesna.pl
Recenzje prosimy nadsyłać do 20
dnia każdego miesiąca na adres
dkk@mbp-podkowalesna.pl.
Na autorów najlepszych recenzji
czekają atrakcyjne nagrody - nowości książkowe.

25 października 2013 r. (piątek) o godz. 19.30 będziemy gościć Giorgi
Maglakelidze – autora książki pt. „Gruzja- przewodnik reportażowo-kulturowy”. Spotkaniu towarzyszyć będzie m.in. degustacja oryginalnej gruzińskiej herbaty i prezentacja zdjęć autorstwa Katarzy i Artura
Tusińskich. Serdecznie zapraszamy!

Relacje
7 września 2013 r., w ramach zainicjowanej przez
Prezydenta
Bronisława
Komorowskiego ogólnopolskiej akcji pod nazwą
„Narodowe
Czytanie”
edycja 2013 - Aleksander
Fredro, w plenerowej Czytelni pod Modrzewiami
odbyły się dwa spotkania
z poezją i prozą autora
Zemsty, w mistrzowskiej
interpretacji Joanny Jędryki
i Henryka Boukołowskiego.
Spotkanie rozpoczął występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej.
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Licznie zgromadzeni mieszkańcy
mieli też okazję wysłuchać fragmentów perły pamiętnikarstwa
polskiego „Trzy po trzy” w interpretacji Małgorzaty Stępień-Przygody
– Burmistrza Miasta Ogrodu.
W spotkaniu uczestniczył Maciej
Foks - Przewodniczący Komisji
Kultury Rady Miasta. Uroczystość
zakończyła projekcja spektaklu pt.
„Mąż i żona” wpisanego na listę
“Złota Setka Teatru TVP”.

Spotkanie
ze Sławomirem
Koprem
W ramach programu realizowanego
we
współpracy
z Instytutem Książki – 27 września 2013 r. odbyło się spotkanie
ze Sławomirem Koprem – historykiem, absolwentem Wydziału
Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorem m. in.:
Tajemnic i sensacji świata antycznego, Życia prywatnego elit
II Rzeczypospolitej. Książki Sławomira
Kopra od kilku lat cieszą się
niesłabnącym zainteresowaniem
czytelników. Najnowszy - promowany tytuł to GWIAZDY DRUGIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ

Czytelnia online
IBUK LIBRA
zaprasza 7 dni w tygodniu przez
24 godziny na dobę.
Wszyscy czytelnicy mogą korzystać
z dostępnych online (po zalogowaniu się) zbiorów Czytelni IBUK
LIBRA
Po szczegółowe informacje oraz
PIN do zdalnego logowania zapraszamy do Biblioteki.
Dorota Skotnicka
Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej
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Program:
29 września 2013
17.00

Odtworzenie „koncertu okupacyjnego” na Stawisku,
którego słuchaczem był w 1942 r. Witold Lutosławski.
W programie:
W. A. Mozart, C. Debussy, M. Ravel - kwartety
Wykonawcy:
Kwartet Camerata
Włodzimierz Promiński – I skrzypce
Andrzej Kordykiewicz – II skrzypce
Piotr Reichert – altówka
Roman Hoffman – wiolonczela

18.30 - Odtworzenie „koncertu okupacyjnego” na Stawisku,
którego wykonawcami byli w 1942 r. Witold Lutosławski
i Eugenia Umińska
W programie:
K. Szymanowski – Nokturn i Tarantella op. 28
K. Szymanowski – I Kwartet smyczkowy op. 37
Fragmenty tekstów wspomnień Jarosława Iwaszkiewicza
i Jerzego Andrzejewskiego, odnoszące się do tych wydarzeń.
Wykonawcy:
Marta Kowalczyk – skrzypce
Łukasz Chrzęszczyk – fortepian
Jolanta Żółkowska – recytacje
6 października 2013
17.00 - Koncert
W programie:
F. Chopin – Nokturn f-moll op. 55
Walce op. 64: Des-dur, cis-moll, As-dur
Ballada f-moll op.52
W. Lutosławski – Sonata
F. Chopin – 3 pieśni z op. 74
Fryderyk Chopin/Pauline Viardot
3 pieśni na podstawie mazurków F. Chopina
C. Debussy – 3 pieśni
W. Lutosławski – 2 piosenki do słów J. Tuwima
Wykonawcy:
Ewa Pobłocka – fortepian, Ewa Leszczyńska – sopran
18.30 - Otwarcie wystawy fotografii Anny Bedyńskiej
13 października 2013
17.00 - Koncert
W programie:
J. S. Bach – Triosonate nr 1 Es-dur
Ludwig van Beethoven – Trio C-dur op.87
W. Lutosławski – Trio na obój, klarnet, fagot
Wybrane teksty Jarosława Iwaszkiewicza odnoszące się
do twórczości Witolda Lutosławskiego i muzyki XX w.
Wykonawcy:
Krakowskie Trio Stroikowe
Marek Mleczko – obój,
Roman Widaszek – klarnet, Paweł Solecki – fagot
Andrzej Ferenc, Małgorzata Kaczmarska – recytacje

18.00 - Co dzisiaj znaczy dla nas Lutosławski?
Seminarium dyskusyjne z udziałem Jadwigi Rappé,
Doroty Szwarcman, Grzegorza Michalskiego,
Zbigniewa Mikołejki
20 października 2013
17.00 - Derwid/Lutosławski – piosenki w nowych aranżacjach,
z improwizacją w tle
Wykonawcy:
Dorota Miśkiewicz – śpiew
Kwintet smyczkowy ESUS
Mateusz Moś – skrzypce, Piotr Steczek – skrzypce,
Jarosław Samson – altówka,
Aleksandra Steczek – wiolonczela,
Maciej Garbowski – kontrabas
aranżacje – Piotr Steczek

XIV Festiwal
Muzyczne Konfrontacje
Stawisko w kulturze polskiej
Wokół Lutosławskiego
Pod honorowym patronatem
Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
oraz Burmistrza Miasta-Ogrodu
Podkowa Leśna

27 października 2013
17.00 - EPILOG
w wykonaniu studentów i absolwentów Akademii Muzycznej
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie
część I
W. Lutosławski – Tryptyk śląski
K. Szymanowski – Pieśni kurpiowskie (wybór)
F. Chopin, S. Moniuszko – pieśni inspirowane
polskimi tańcami ludowymi (wybór)
Wykonawcy:
Klaudia Ziajkowicz – sopran
Piotr Fidelus – fortepian
część II
Derwid/Lutosławski – piosenki
Wykonawcy:
Bożena Bujnicka – sopran
Wanda Franek – alt
Margarita Slepakova – sopran
Aleksander Dębicz – fortepian

www.stawisko.pl

Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”,
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz dzięki dotacji
Miasta Podkowa Leśna, Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS,
Starostwa Powiatu Grodziskiego

Starostwo
Powiatu Grodziskiego

Patronat medialny:
Polskie Radio Program II, polskie Centrum informacji Muzycznej.
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Ideą przyświecającą projektowi była chęć przypomnienia, jaką wartość
mają kroniki, pamiętniki czy też dzienniki, które są nie tylko źródłem
informacji o tym co się wydarzyło ale przekazują też nastroje, emocje
i refleksje nad przemijaniem czasu.

Muzyczne spotkania
z poezją
W niedzielę 1 grudnia 2013 roku,
w
sali
widowiskowej
przy
ul. Świerkowej zostanie powtórzony koncert „Przychodzimy...
Odchodzimy”
ad
memoriam
poetom
Polski
powojennej,
w wykonaniu podkowiańskiej
Nieformalnej Grupy Teatralnej
„Między Słowami” i pani Mai
Olenderek z zespołem muzycznym.
Scenariusz: Beata T. Tarłowska,
reżyseria: Michał Bogusławski.
Premiera koncertu miała miejsce
w listopadzie 2012 roku i była równocześnie inauguracją projektu realizowanego przez stowarzyszenie
Związek Podkowian, a zatytułowanego właśnie „Przychodzimy...
Odchodzimy”.

Przychodzimy...
...odchodzimy

Warto zaznaczyć, że zarówno ten projekt, jak i szereg projektów realizowanych przez CKiIO, takich jak np. Filharmonia Dziecięca, Podkowa
Freestylowa, Dziecko w Teatrze, Trzecia Młodość Aidy, Kto za kolejką tą
stoi czy Włącz mnie, były dofinansowane lub refundowane ze środków
zewnętrznych. Projekt „Przychodzimy... Odchodzimy” był dofinansowany z programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS 2012.
Wartością dodaną tego typu projektów jest angażowanie się - dzięki
współpracy instytucji kultury z profesjonalistami oraz lokalnymi organizacjami – coraz większej liczby mieszkańców w kreowanie lokalnych
wydarzeń kulturalnych.
Składamy serdeczne podziękowania podkowiańskiemu CKiIO i brwinowskiemu OK za współpracę przy realizacji naszych projektów,
a Panu Tadeuszowi Iwińskiemu za staropolską gościnność.
Koordynatorem projektu „Przychodzimy... Odchodzimy” oraz autorem
scenariuszy była Beata T. Tarłowska.
Serdecznie zapraszamy w niedzielę 1 grudnia 2013 roku, o godz.18.00,
na ul. Świerkową 1.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie CKiIO:
http://www.ckiopodkowa.pl/
Ewa Domaradzka
Stowarzyszenie Związek Podkowian

Dąb
Dawał nam poczucie bezpieczeństwa dzielnie biorąc
na siebie uderzenia piorunów, szaleństwa huraganów, ulewy i palące słońce.
Ogromny był i rozłożysty,
miał grube rozwidlone konary, które zimą szatkowały
niebo plątaniną krzywizn,
a latem zasłaniały je zupełnie
szczelnym parasolem liści.
Jego masywny, wczepiony
w ziemię łapami potężnych
korzeni pień porastała gruba
na kilka palców szarawa kora.
Właściwie przez swój ogrom
i dostojeństwo miał w sobie
coś, co zmuszało do szacunku, a nas napawało dumą.

12

Przygotowując
śniadanie
w ogrodzie zawsze mówiliśmy, że będziemy jedli „pod
dębem” zupełnie tak, jakby
kilkadziesiąt metrów dalej nie
rósł drugi olbrzym pozornie
w niczym nie ustępujący pierwszemu – a jednak mówiąc „pod
dębem” zawsze wiedzieliśmy, które
drzewo mamy na myśli.
Naturę miał królewską i panował
niepodzielnie sprowadzając inne
drzewa do roli uniżonego pucybuta, zaś sąsiedni pomnik przyrody w ciągu stuleci miał jedynie
za szlachetnego pretendenta.
Na dachu stojącego u jego stóp
domu wygrywał jesiennego marsza strząsając nań żołędzie, które
następnie troskliwie okrywał kobiercem żółknących liści.
Gdy pewnego lata zaczął gubić
konary, okazało się, że padł ofiarą
czyrenia dębowego, jest to rodzaj
grzyba, którego nie da się ani
usunąć ani zatrzymać jego niszczycielskiej działalności. Gałęzi spadało
coraz więcej i były coraz grubsze.
Kilka lat walki o uratowanie drzewa
nie przyniosło rezultatu, a dąb
będący od zawsze opoką naszego
ogrodu zaczął grozić śmiertelnym
niebezpieczeństwem.
Decyzja o konieczności jego ścięcia
była jak przygotowania do pogrzebu kogoś bliskiego, kto wciąż
jeszcze żyje.
Majestatyczny pień zachowaliśmy
nietknięty ucinając zeń jedynie
plaster średnicy 1.5 m., który
za pośrednictwem Towarzystwa
Przyjaciół Miasta Ogrodu trafił do
szkoły.
Resztę pnia nieodpłatnie przeznaczyliśmy na rzeźbę, którą chcielibyśmy umieścić w przestrzeni publicznej naszego miasta. Jej projektu
i wykonania podjął się wybitny polski rzeźbiarz Józef Wilkoń, potrzeba
jedynie środków na wynagrodzenie
dla artysty.
Jędrek Walc

Ilustracja Agnieszka Szczukowska ŚDS KSN AW

Środowiskowy Dom Samopomocy
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej
ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna.
7 września
Uczestnicy ŚDS, Paweł Wojtków i Piotr Jakubowski w ramach
„Narodowego Czytania” utworów A. Fredry, zaprezentowali się
w słynnej przypowieści o „Pawle i Gawle”. Akcję zorganizowała Miejska
Biblioteka Publiczna w Podkowie Leśnej.
27 września
Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w IX Przeglądzie
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Ogrody Integracji”
w grodziskim Centrum Kultury. W ramach Przeglądu uczestnicy przedstawili występ teatralny oraz prace rękodzielnicze, wykonane podczas zajęć terapeutycznych. Organizatorem Przeglądu jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim oraz Starostwo
Powiatowe.
29 września
W Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej odbył
się Piknik integracyjny „Kultura bez barier”. Uczestnicy zaprezentowali
przedstawienie pt. „Kryzys w biznesie” oraz w tańce w kręgu, uczyli
się wyplatania z wikliny papierowej, tworzenia instrumentów perkusyjnych. Można było obejrzeć rękodzieło osób niepełnosprawnych oraz
film o uczestnikach domu, zrealizowany przez Zespół Podkowiańkiej
Wideokroniki. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego
Centrum Kultury, w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy
Lokalne 2013.
W dniach 21-30 września
kilku naszych uczestników brało udział w warsztatach umiejętności technik rękodzielniczych w Łucznicy, w ramach V edycji projektu „Poszerzyć Krąg” współfinansowanego przez Unię Europejską.
Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Mazowieckim.
Uczestnicy i pracownicy ŚDS KSN AW
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Uroczyste otwarcie
budynku Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej
Inauguracja
roku
szkolnego
2013/2014 zbiegła się z uroczystym
otwarciem budynku Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej.
2 września 2013r. o godz. 9.30
przed budynkiem szkoły zaprojektowanym przez „Biuro Architekt
Kaczmarczyk” zgromadził się tłum
uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości. Uroczystość prowadził wicedyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych, Grzegorz Turek.
Po przemówieniach m.in. Burmistrz
Małgorzaty Stępień-Przygody
i Andrzeja Kościelnego Burmistrza poprzedniej kadencji przecięto wstęgę, a Ksiądz Proboszcz
Wojciech Osial dokonał poświęcenia budynku.
Następnie zgromadzeni goście
przeszli do nowej sali sportowej,
gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wzięły w niej udział
władze Miasta-Ogrodu Podkowy
Leśnej, samorządowcy poprzedniej kadencji, Burmistrz Brwinowa,
dyrektorzy jednostek, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji działających na
terenie Podkowy Leśnej, wizytator
z Kuratorium Oświaty w Warszawie,
księża, nauczyciele i pracownicy
Zespołu Szkół, uczniowie i ich rodzice. Po części oficjalnej, goście
zwiedzili obiekt.

Uroczyść rozpoczęcia roku szkolnego w nowej sali sportowej (fot. archiwum UM)

Honorowi goście uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego (fot. archiwum UM)

Mamy nadzieję, że nauka i praca
w nowej szkole będzie promocją
nowoczesnej edukacji w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej.

Przecięcie wstęgi (fot. archiwum szkoły)
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Pracownia informatyczna w nowym skrzydle budynku szkoły (fot. archiwum UM)

Zespół Szkół
Samorządowych
Nowy rok szkolny
z nowym skrzydłem
Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy w szkole powiększonej o nowe
skrzydło. Zyskaliśmy 11 sal lekcyjnych, bibliotekę, salę komputerową
oraz halę sportową. Odczuwalnym
tego efektem jest wprowadzona
od września jednozmianowość,
którą zauważyły szczególnie dzieci
z klas 1-3 szkoły podstawowej kończące naukę w godzinach południowych.
Oddanie do użytku nowego skrzydła wpłynęło także na poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla
uczniów. Dotyczy to zarówno zajęć
bezpłatnych, oferowanych przez
nauczycieli naszej szkoły, jak i zajęć
odpłatnych, proponowanych przez
firmy zewnętrzne, które mogą wynająć sale lekcyjne w dogodniejszych dla uczniów godzinach.
Spośród zajęć proponowanych
przez szkołę wymienić można m.in.
koło modelarskie, informatyczne, dziennikarskie, historyczne,
chemiczne, matematyczne i przyrodnicze dla klas 1-3 szkoły podstawowej, które prowadzić będą
nauczyciele gimnazjum, warsztaty
młodego artysty. W ramach zajęć
odpłatnych uczniowie mogą skorzystać z: judo, tai-chi, ceramiki,
zajęć tanecznych, sportowych
prowadzonych przez UKS „Rzut
Podkową” i inne podmioty.

Nowa sala sportowa (fot. archiwum UM)

Nowa pracownia (fot. archiwum UM)

Wachlarz zajęć dodatkowych jest
szeroki i z pewnością każdy uczeń
może znaleźć coś dla siebie.
Iwona Grabowska - Gralak

Sala biblioteki w nowej części budynku (fot. archiwum UM)
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Aktualności

ze Szkoły św. Teresy
i Gimnazjum św. Hieronima
sierpień – wrzesień
Rozpoczęcie nowego
roku szkolnego
Rok szkolny 2013/2014 rozpoczął
się dla nas Mszą św. w niedzielę
– 1 września. Chyba po raz pierwszy w historii szkoły nie wszystkim udało się zmieścić w kościele.
Widok prawie trzystu uczniów wraz
z Rodzicami robił wrażenie. Do grona nauczycieli dołączyło siedem
osób. Jest nas coraz więcej…
Po wspólnej Eucharystii szesnaścioro absolwentów naszego gimnazjum otrzymało z rąk Pani Burmistrz
Małgorzaty
Stępień-Przygody,
ks. Proboszcza Wojciecha Osiala
i Dyrektora Szkoły – pana Grzegorza
Dąbrowskiego Pióra św. Hieronima.
Jest to nagroda dla tych, którzy
na egzaminie gimnazjalnym uzyskali maksymalny wynik w jednej
z sześciu części tego egzaminu.
Niektórzy z zeszłorocznych trzecioklasistów mogą pochwalić się trzema takimi wynikami. Gratulacje
odebrali sami zainteresowani oraz
ich Rodzice. Dwoje uczniów szkoły podstawowej otrzymało Pióra
św. Teresy za maksymalny wynik
na sprawdzianie szóstoklasisty.
I tu również nie zabrakło ciepłych
słów dla dzieci i ich Rodziców.
Pierwsze szkolne spotkanie zakończyło się w klasach, gdzie wychowawcy rozdali uczniom plany lekcji, biuletyn oraz kalendarz szkolny
– w tym roku zadedykowany
Świetlikom.
Ale chyba najwięcej radości przyniosły spotkania z dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami.
W szkole bywa różnie, ale to tu
najczęściej mamy prawdziwych
przyjaciół, za którymi niektórzy
tęsknili całe dwa miesiące. I nareszcie znów możemy widywać się
codziennie J.

Jubileusz Pana Rafała Rosy
Od ponad dziesięciu lat w naszym
Gimnazjum uczy języka polskiego
Pan Rafał Rosa. Wcześniej pracował
w szkołach średnich: Technikum
Chemicznym w Piastowie, Liceum
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Msza święta rozpoczynająca nowy rok szkolny (fot. z archiwym szkoły)

Ogólnokształcącym w Brwinowie i szkołach warszawskich: Liceum
Słowackiego, Liceum im. Struga przy ul. Gładkiej, Liceum Dembowskiego
i Liceum im. T. Czackiego.
Uczy bardzo spokojnie, zawsze punktualnie
i w zasadzie prawie go nie słychać. Na Jego lekcje nikt się nie spóźnia. Nie do pomyślenia jest,
by nie odrobić pracy domowej. Przechodząc
koło klasy, w której Polonista prowadzi lekcje czasem można usłyszeć zadziwiającą
i poważną dyskusję, czasem dźwięki muzyki klasycznej, a czasem rozmowy o Biblii.
Na zimowisku uczniowie czytają z latarkami pod kołdrą lektury polecone przez Pana
Rafała. A absolwenci z dumą mówią „Nas
uczył Pan Rosa – mistrz”.

Pan Rafał Rosa
(fot. z archiwym szkoły)

Swoją wiedzą Pan Rafał Rosa dzieli się z kolejnymi rocznikami już 50 lat,
bo właśnie od tylu lat jest NAUCZYCIELEM.
Z OKAZJI ZŁOTEGO JUBILEUSZU ŻYCZYMY SZANOWNEMU
JUBILATOWI ZDROWIA, WIELE RADOŚCI W PRACY Z MŁODZIEŻĄ ORAZ
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO W KAŻDYM DNIU.
Społeczność Gimnazjum św. Hieronima i Szkoły św. Teresy
Dorota Koprowska

21 września 2013r. odbyła sie zbiórka Świetlików
w 40 rocznicę ich powstania.
Spotkanie rozpoczęło się zbiórką przed Kościołem p.w. Św. Krzysztofa,
następnie Mszą Św. celebrowaną przez Ks. Wojciecha Koszutskiego
(również Świetlika). Następnie Świetliki przeszły na cmentarz do grobu Księdza Leona
Kantorskiego.
Po
obiedzie w Szkole
Św. Teresy był czas
na
wspomnienia
i Pogodny Wieczór.
Śpiewy zakończyły
się o godz. 19.30.
W spotkaniu uczestniczyło ponad stu
Świetlików. Organizatorzy dziękują Urzędowi
Miejskiemu
w Podkowie Leśnej
oraz Centrum za
wsparcie finansowe
wydarzenia.
(fot. z archiwym szkoły)

Miejskie Przedszkole
im. Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej
Przedszkole im. Krasnala Hałabały
tworzy przyjazną atmosferę, zapewniamy dzieciom warunki do
wszechstronnego rozwoju, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.
W ramach całodziennego pobytu naszych wychowanków będą
organizowane ciekawe uroczystości, koncerty muzyczne, piesze spacery i wycieczki. Będziemy gościć
w naszych progach różnego rodzaju
teatrzyki. W przedszkolu będą obywać się spotkania z udziałem rodzin
i bliskich naszych pociech. Będą oni
mieli okazję oglądać przedstawienia przygotowane przez dzieci oraz
uczestniczyć we wspólnej zabawie.
W naszej codziennej pracy z dziećmi wykorzystamy takie elementy
innych metod jak:
- elementy metody dobrego startu
wg. M. Bogdanowicz,

Piknik Afrykański (fot. archiwum UM)

Logopeda przedszkolny zdiagnozuje wymowę dzieci. W celu korekcji
wad wymowy, ukierunkowuje pracę, ćwicząc indywidualnie z dziećmi.
Współpracując z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Grodzisku
Mazowieckim, korzystamy z pomocy pani psycholog, która udziela porad dzieciom, rodzicom i nauczycielom.
Codziennie w przedszkolu, nauczyciele dają naszym wychowankom solidne podstawy do osiągnięcia sukcesu w szkole, aby czytając i pisząc,
dzieci odkrywały świat i nabywały nowe umiejętności społeczne.
Anna Pietrzak-Miller

- elementy metody uchu rozwijającego W. Sherbourne,
- gimnastykę mózgu Dennisona,
- zabawy z chustą Klanza,
- elementy dziecięcej matematyki
wg. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
- muzykoterapię.
Podstawa programowa w naszym
przedszkolu realizowana jest do
godz. 13.00. Po tym czasie będą odbywały się zajęcia dodatkowe prowadzone przez kadrę nauczycielską
przedszkola. Będą to między innymi: programy profilaktyczne „Przyjaciele Zippiego”, „Bajko terapia”,
„Warsztaty literacko-teatralne” oraz
„Zajęcia plastyczno-techniczne”.
W ogrodzie przedszkolnym dzieci
będą spędzać codziennie czas bez
względu na porę roku. Będziemy
odwiedzać okoliczne parki i pobliskie tereny zielone. W zimie zaoferujemy dzieciom jazdę na sankach
i lepienie bałwana.

Jesień? Zadbaj o siebie i rodzinę!
1. Zdrowa dieta. Jedź częściej, ale mniej, pięć posiłków dziennie to podstawa. Pełnowartościowe węglowodany takie jak pełnoziarniste pieczywo, płatki owsiane czy ryż powodują, że człowiek nie czuje się ospały, a energii wystarcza na cały aktywny dzień. Ponadto dieta powinna
być bogata w tryptofan – związek pobudzający organizm do produkcji
serotoniny oraz zawierać jak najwięcej kwasów omega-3, witaminy D
i B, kwasu foliowego i magnezu – mówi Katarzyna Bychowska - dietetyk z Biostudio w Podkowie Leśnej. W jesiennej diecie powinno znaleźć
się jak najwięcej miejsca dla owoców, warzyw, kiełków, orzechów, siemienia lnianego, nasion dyni i słonecznika, sezamu oraz tłustych ryb
– jedzonych przynajmniej trzy razy w tygodniu. Unikajmy smażonych
i mocno przetworzonych pokarmów.
2. Więcej ruchu. Wystarczy trzy razy w tygodniu wyjść na godzinny spacer by już obniżyć ciśnienie i poprawić swoją kondycję. Warto trenować
Nordic Walking. Dla osób, które nie chcą jesienią ćwiczyć na dworze,
tradycyjnie zaleca się siłownię, aerobik lub fitness. Według zaleceń
brytyjskiej National Health Service nawet krótki spacer w porze lunchu
może mieć zbawienny wpływ na poprawę samopoczucia.
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3. Kontrola skóry po lecie. Po wakacjach dokładnie oglądajmy znamiona. Zmiana koloru, powiększenie, zaczerwienienie, swędzenie to
sygnał żeby zgłosić się na dermatoskopie. Jesień to trudny czas dla
skór z problemami naczyniowymi
i trądzikiem różowatym. Zmiany
temperatur, wiatr powoduje zaostrzenie stanów zapalnych i nasilenie rumienia. Dzięki zabiegom
laserowym, można poprawić stan
skóry i zmniejszyć dolegliwości.
4. Lecznicza moc światła. Korzystaj
jak najczęściej z możliwości eksponowania twarzy na słońce, jak
i również zwykłego światła dziennego. Zmniejszona ilość promieniowania słonecznego w okresie
jesienno-zimowym sprzyja obniżonemu nastrojowi i melancholii.
Najlepiej od samego rana odsłaniać
okna i wpuszczać jak najwięcej promieni słonecznych do domu. Warto
też rozświetlać dom zwykłymi lampami. Światło jest naturalnym stymulatorem produkcji hormonów
tarczycy i kortyzolu, hormonów,
które dają nam energię i pobudzają
do życia.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2013
w Podkowie Leśnej.
14-15 września 2013r.

Konkurs na Podkowiański Produkt Lokalny (fot. Agnieszka Wojcierowska)

„Niepokorni, solidarni” - rozmowy
o polskich drogach do wolności” oraz
„O wolność i Solidarność. Podkowa Leśna”
– wystawa autorstwa Oskara Koszutskiego
(fot. Agnieszka Wojcierowska)

Architektura ognia w Podkowie Leśnej – wystawa fotograficzna
i warsztaty wykonywania kafli dla dzieci (fot. Agnieszka Wojcierowska)
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„Czarna Mańka. Koncert na aktorkę, akordeon i gitarę”
- Paula Kinaszewska z zespołem (fot. Izabela Wilanowska)

„Liryka i ekstaza” – koncert muzyki Karola Szymanowskiego
i poezji Skamandrytów w ramach projektu „Trzecia Młodość Aidy”
(fot. Mateusz Wilkoń)

„Byk w Kasynie”
Alina Witkowska Dyrektor CKiIO
oraz kolekcjoner plakatów Piotr Dąbrowski
(fot. Mateusz Wilkoń)

„Byk w Kasynie” – wernisaż wystawy projektów, szkiców i plakatów
Franciszka Starowieyskiego ze zbiorów Piotra Dąbrowskiego
(fot. Mateusz Wilkoń)
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Dobry miejski adres
Na jednej stronie znajdziesz wszystkie
najważniejsze informacje miejskie,
kalendarz podkowiańskich wydarzeń, galerie
fotograficzne, a także wiele innych ciekawych
artykułów. Poza tym sprawdzisz u nas pogodę
i rozkład jazdy kolejki WKD. Ustaw
www.podkowalesna.pl jako stronę startową!

Wsłuchaj się w sprawy Podkowy
Każdy czwarty wtorek miesiąca to dzień
Podkowy Leśnej na antenie Radia Bogoria.
Goście w wywiadach na żywo rozmawiają
z redaktorem o godz. 9:30, 10:30 i 11:30.
Na stronie internetowej miasta
(Miasto-Ogród, Podkowa na antenie) można
odsłuchać zrealizowane dotychczas audycje.

Urząd Miejski na Facebook’u
Odwiedź stronę urzędu na Facebook’u
(Urząd Miejski w Podkowie Leśnej), polub
nas, czytaj i polecaj. Na profilu można znaleźć
zapowiedzi nadchodzących kulturalnych
i samorządowych wydarzeń, galerie
Podkowińskich zdjęć oraz inne informacje
ważne dla mieszkańców. Zapraszamy!

Aktualne badania jakości wody pobranej
z wodociągu publicznego dostępne są na
stronie internetowej miasta w zakładce
Środowisko oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta.
Rada Miasta Podkowy Leśnej:
tel. 22 759 21 06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl
Adresy e-mailowe radnych:
Paweł Siedlecki
pawel.siedlecki@podkowalesna.pl
Anna Dobrzyńska-Foss
anna.foss@podkowalesna.pl
Jarosław Chrzanowski
jaroslaw.chrzanowski@podkowalesna.pl
Maria Konopka-Wichrowska
maria.konopka-wichrowska@podkowalesna.pl
Helena Skowron
helena.skowron@podkowalesna.pl
Adam Krupa
adam.krupa@podkowalesna.pl
Bogusław Jestadt
boguslaw.jestadt@podkowalesna.pl
Grzegorz Smoliński
grzegorz.smolinski@podkowalesna.pl
Maciej Foks
maciej.foks@podkowalesna.pl
Agnieszka Świderska
agnieszka.swiderska@podkowalesna.pl
Anna Łukasiewicz
anna.lukasiewicz@podkowalesna.pl
Jarosław Kubicki
jaroslaw.kubicki@podkowalesna.pl
Zbigniew Jachimski
zbigniew.jachimski@podkowalesna.pl
Alina Stencka
alina.stencka@podkowalesna.pl
Radny Zbigniew Bojanowicz nie posiada
adresu internetowego. Korespondencję
e-mailową do radnego można kierować na
adres: radamiasta@podkowalesna.pl
Pogotowie Ratunkowe:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 999, 22 755 30 30
Policja– Podkowa Leśna:
tel. 22 758 91 10, 22 758 91 05
Dzielnicowa Posterunku Policji w Podkowie
Leśnej (część od torów do Brwinowa)
Sierż. Sztab. Aneta Pyra, tel. 600 997 673
Dzielnicowy II rejonu (od torów po Dębak)
St. Sierż. Sztab. Piotr Komar Tel. 600 997 216
Dzielnicowi odbierają telefony służbowe
w godzinach pełnienia czynności służbowych.
W sprawach pilnych - całodobowo tel. 112
Komenda Powiatowa Policji:
tel. 997, 22 755 60 10 do 60 14

Straż Pożarna:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 998, 22 755 52 37
Brwinów: tel. 22 729 59 46
Zakład Energetyczny:
Pruszków: tel. 991, 22 738 23 20, 22 738 24 51
Posterunek energetyczny Grodzisk Mazowiecki:
tel. 22 755 51 36
Pogotowie gazowe:
Warszawa: tel. 992
Rozdzielna gazu:
Grodzisk Mazowiecki: tel. 22 792 03 60
Przychodnie lekarskie:
NZOZ „Basis” tel. 22 758 92 65
NZOZ „Medicus” tel. 22 729 10 65
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki:
Informacja medyczna: tel. 22 755 90 00
Apteki:
Apteka Podkowiańska tel. 22 729 19 16
Apteka „Pod Aniołem” tel. 22 758 97 60
Apteka Główna tel. 22 758 91 66
Konserwacja oświetlenia ulicznego:
Warszawa: tel. 22 886 48 26, 692 469 767
Konserwacja sieci kanalizacyjnej:
GEA-NOVA, biuro tel. 22 733 01 41
w dni powszednie w godz. pracy
tel. 695 380 695, 607 206 820
alarmowy (po godzinach pracy, nocą,
w dni wolne) tel. 697 229 002
Konserwacja sieci wodociągowej:
HYDROMONT Sp. j.
tel. 661 955 201, 661 955 200
Odbiór odpadów segregowanych:
Eko-Hetman Sp. z o.o.
Tel. 22 729 98 98, 729 98 99
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
tel. 22 724 15 70
Ośrodek Pomocy Społecznej:
ul. Błońska 46/48, tel. 22 729 10 82
czynny: poniedziałek - piątek 8-16
Prokuratura Rejonowa:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 52 54
Sąd Rejonowy:
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 755 20 61
Biblioteka Publiczna:
ul. Błońska 50, tel. 22 758 96 48
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej:
ul. Lilpopa 18, tel. 22 729 13 84
ul. Świerkowa 1, tel. 22 758 94 41
Urząd Pocztowy: tel. 22 758 93 28
Parafia św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej:
Kancelaria parafialna, tel. 22 758 92 22,
czynna w dni powszednie
w godz.: 9.00 - 10.00 oraz 16.30 - 17.30

Ważne adresy i telefony
Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Godziny pracy Urzędu: pon. w godz. 8.00
- 18.00, wt. w godz. 8.00 - 16.00, śr. (dzień
wewnętrzny), czw., w godz. 8.00 - 16.00, pt.
w godz. 8.00 - 14.00.
Godziny pracy kasy Urzędu:
pon. 8.00 – 18.00, wt. 10.00 – 14.00,
śr. - kasa nieczynna,
czw. 9.00 – 15.00, pt. 9.00 – 13.00
Przerwa w pracy kasy - codziennie
13.00 - 13.30
Burmistrz Miasta:
Małgorzata Stępień-Przygoda
e-mail: burmistrzmiasta@podkowalesna.pl
Burmistrz przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.
Zapisy bezpośrednio w sekretariacie,
telefonicznie (22 759 21 01)
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Sekretarz Miasta:
Maria Górska
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl
Skarbnik Miasta:
Maria Ostrowska
Sekretariat (pokój nr 6)
tel. 22 759 21 01, fax. 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
Urząd Stanu Cywilnego i dowody osobiste
(pokój nr 7) tel. 22 729 10 62, 22 759 21 15
e-mail: usc@podkowalesna.pl
Ewidencja ludności i działalności gospodarczej
(pokój nr 7) tel. 22 759 21 16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl
Referat Finansowy:
Podatki: tel. 22 759 21 07
Opłaty za wodę i kanalizację: tel. 22 759 21 27
Księgowość: tel. 22 759 21 09
Kasa: tel. 22 759 21 08
Referat Gospodarki Miejskiej (pokój nr 11, 12)
tel. 22 759 21 21, 22 759 21 25, e-mail:
gospodarkamiejska@podkowalesna.pl
Referat Inwestycji (pokój nr 15)
tel. 22 759 21 23
e-mail: inwestycje@podkowalesna.pl
Referat Planowania i Rozwoju Miasta
(pok. nr 16, 17) tel. 22 759 21 17, 22 759 21 19
e-mail: nieruchomosci@podkowalesna.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
promocja miasta, strona internetowa:
tel. 22 759 21 30
e-mail: wspolpraca-ngo@podkowalesna.pl
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